
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

№ 13/29.02.2016 г.

Днес 29.02.2016 г. в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна между:

1. ОУ „Васил Априлов” - Варна с адрес: гр. Варна ул.”Братя Миладинови” № 130, 
Булстат 000081988, представлявано от Албена Комитова - Директор и 
Стефанка Ангелова -  гл.счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Залива 47 - СП“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. 
„Младост“ бл. 139, ап. 82, вх. 4 ЕИК: BG 103765686, представлявано от 
Пламенка Иванова -  изпълнителен директор, наричано по - долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 101 е ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОИ) и чл. 258 -  
269 и чл. 280 -  292 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящият 
договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1). Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане 
следното: Доставка на закуски за учениците от подготвителен и начален етап в 
Основно Училище „Васил Априлов“ -  Варна, по Национална програма за по -  
пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приготвя и доставя храна по ежеседмични 
менюта,одобрени от диетолог и утвърдени от Възложителя, съобразени с действащото 
законодателство и специфични изисквания за приготвяне на храна за ученици и по- 
специално с предвидените рецепти в „Сборника рецепти за ученическо столово 
хранене“ на издателство Техника 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012г. на 
M 3 .

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приготвя и доставя храна ,която да 
отговаря на изискванията на Наредба № 37/21.07.2009г. на M3 за здравословното 
хранене на учениците; Наредба № 9/16.09.2011г. на Министерство на земеделието и 
храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детските заведения и училищата; Наредба №23/19.07.2005г. за 
физиологичните норми на хранене на населението на M3; Наредба №5 за хигиената на 
храните от 25.06.2006г. на Министерство на земеделието и храните. Вложените 
продукти да отговарят на изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с 
него подзаконови нормативни актове, при спазване на добрата производствена и 
хигиенна практика.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва, по утвърден график, доставка на 
храна ежедневно, съгласно предварително изготвено и утвърдено меню, по заявка за



конкретните бройки от Възложителя, подадена най -  късно в деня предхождащ деня, за 
който е предвидена доставката.

(5). Изпълнителя се задължава да доставя поне един пъти седмично сандвич от 
пълнозърнест или ръжен хляб, с шунка, филе или кашкавал, четири пъти седмично друг 
вид закуска и допълнително два пъти седмично плод - банан.

(6). Мястото на изпълнение на договора е гр. Варна ул.”Братя Миладинови” № 
130

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА

Чл. 2. Срокът за изпълнение на доставката -  считано от деня следващ деня на 
подписването на настоящия договор, до 31.12.2017 г. или до изразходване на 
средствата, предоставени на ОУ „Васил Априлов" -  Варна по Национална програма за 
по -  пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, в случай че 
изчерпването на тези средства е преди 31.12.2017 г.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1). Цената на брой закуска е 0,65 лв. без ДДС или 0,78 лв. с ДДС

(2) . Цената по ал. 1 е за 1 бр. закуска, като два пъти седмично към всяка закуска 
Изпълнителят доставя и по един банан. Необходимото за деня количество закуски се 
заявява от Възложителя най -  късно до предходния ден.

(3) . При така обявените от Възложителя условия цената на седмичен порцион, за 
храненето на едно дете, включващ 5 бр. закуски (едната от които задължително е 
сандвич от пълнозърнест и/или ръжен хляб с шунка, филе или кашкавал) и 2 банана, не 
трябва да надвишава 4 лв.

(4) . Плащането на цената от Възложителя се извършва ежемесечно в срок до пет 
работни дни след представяне на фактура „оригинал” от Изпълнителя на цената по ал. 1 
умножена по броя на доставените закуски за съответния месец, за който е фактурата.

Чл. 4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по 
следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: Банка ДСК ЕАД

IBAN: BG80STSA93000023356056

BIC: STSABGSF

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1). Изпълнителят се задължава да извърши доставка на храните, съгласно 
количествата, подадени от Възложителя в ежедневните заявки.



(2) . Изпълнителят се задължава да поеме всички разходи по транспортирането и 
организирането на доставката до посоченият от възложителя адрес. Изпълнителят е 
длъжен да предаде доставката във вид, количество, качество и документно оформяне, 
съгласно договореностите, постигнати с Възложителя.

(3) . Изпълнителят е длъжен да въведе отчетни карти за ежедневно отчитане на 
дейността.

(4) . Изпълнителят е длъжен да се коснултира с Възложителя, относно менюто на 
предлаганите закуски.

(5) . Изпълнителят е длъжен, освен заявените за деня количества закуски, да 
доставя, за своя сметка по две допълнителни -  една за да се съхранява като проба в 
училището, а другата за да се опита от служител на Възложителя, избран на случаен 
принцип в деня на доставката.

(6) . Грамажът на доставените храни и техните компоненти да бъде съобразен с 
рецептите в "„Сборник с рецепти за ученическо столово хранене“ на издателство 
Техника 2012г„ одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012г. на M3, месата и колбасите в 
сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти в закуските да са с намалена 
масленост/от краве мляко/

(7) . Доставените от Изпълнителя храни да не са сладкарски изделия или с високо 
съдържание на мазнини. За приготвянето на храните да се използва само олио или 
краве масло.

(8) . Доставените от Изпълнителя зкуски да са произведени в деня на доставката 
им, а сандвичите -  не по късно от 24 часа от доставката им, като до този момент 
задължително се съхраняват в хладилник/ци при температура от +2 до +4 0 С.

(9) Изпълнителят е длъжен да транспортира закуските, всеки ден до адреса на 
Възложителя за своя сметка, в индивидуални опаковки за еднократна употреба, които 
да ги предпазват от замърсяване, заразяване или вредно въздействие, като те трябва да 
са в състояние годно за употреба. Доставката се извършва само с превозно средство, 
което има издадено удостоверение от БАБХ.

(10) . Изпълнителят е длъжен да поставя индивидуален етикет, съдържащ 
наименование, съдържание на алергени и растителни мазнини,както и необходимата 
съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, на всяка 
закуска.

(11) . Изпълнителят е длъжен да доставя храни, които са висококачествени, 
пълноценни и безопасни, като отговарят на всички изисквания на националното и 
европейското законодателство в тази област.

(12) . Изпълнителят е длъжен да приготвятвя храните в обекти, регистрирани по



чл. 12 от Закона за храните.

(13) . Изпълнителят е длъжен да приготвя храните от хранителни продукти, 
отговарящи на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него 
подзаконови актове.

(14) . Изпълнителят е длъжен да приготвя храни отговарящи на изискванията, 
посочени в Наредба 37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците, издадена 
от M3

(15) Изпълнителят е длъжен да приготвя храни, които отговарят на изискванията, 
посочени в Наредба 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от 
Министъра на земеделието и храните.

(16) . Изпълнителят е длъжен да приготвя храни отговарящи на изискванията на 
Наредба 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми на хранене на населението, издадена 
от M3

(17) . Изпълнителят е длъжен да приготвя храни, които отговарят на изисквнията 
на Наредба 5/25.05.2006, издадена от Министъра на земеделието и храните.

(18) . Изпълнителят е длъжен да приготвя храни, чиито основни компоненти 
включват разнообразни хранителни продукти, като влаганите меса и колбаси не трябва 
да са тлъсти, млечните продукти да са с намалена масленост, а използваното брашно -  
пълнозърнесто или ръжено

(19) . Разходите от погиване на предназначената за доставка храна, по време на 
транспортирането е изцяло за сметка на Изпълнителя.

(20) . Изпълнителят е длъжен да не разкрива информация пред трети лица, 
станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по този договор.

(21) . Изпълнителят е длъжен, по избор и желание на Възложителя да включва, 
един път в седмица по един артикул от списъка предоставен от нега, при 
кандидатстването му за поръчката, предмет на настоящия договор.

(22) . Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие 
за осъществяване на доставката.

(23) . Изпълнителя има право да получава точна заявка от страна на 
Възложителя до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на доставката.

(24) . Изпълнителя, или негов служител има право на осигурен достъп до 
помещението, предназначено за хранене за осъществяване на доставката.



(25). Изпълнителя има право да получи заплащане за осъществените доставки 
без храната, представляваща брак, еднократно в месеца следващ месеца на направените 
доставки. Заплащането става само след предоставена от Изпълнителя фактура 
„оригинал“ пред Възложителя. Всички плащания между Възложител и Изпълнител се 
извършват само по банков път.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1). Възложителят се задължава да приеме от Изпълнителя доставката, 
всеки ден, по определен от Възложителя брой заявен в предходния ден.

(2). Възложителят е длъжен да заплаща доставената храна, по цени за брой 
съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

(3) . Възложителят е длъжен да осигури, при приемането на доставката, негов 
представител, който да разпише приемно предавателен протокол, предоставен от 
Изпълнителя, съдържащ точния брой и наименованието на доставения артикул.

(4) . Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя 
за изпълнение на договора.

(5) . Възложителят има право да прекрати незабавно настоящия договор при 
констатирани нередности ако Изпълнителя не спазва изискванията, съгласно чл. 5 от 
настоящия договор, както и поради констатирани, по вина на Изпълнителя, други 
нередности.

(6) . Възложителят има право, по всяко време да изисква от Изпълнителя 
информация относно съдържанието, грамажа и, калоричността, както и за други 
параметри на доставената храна, както и документи свързани с дейността, предмет на 
настоящия договор.

(7).Възложителят има право да откаже доставките за дни, обявени, по каквато и 
да е причина за неучебни, като не заплаща за неосъществените доставки. За дните, 
които са ваканция доставки не се извършват.

(8).Възложителят има право по всяко време да получава от Изпълнителя 
информация относно доставените за определен период брой закуски.

(9) . Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в 
срок и без отклонения.

(10) . Възложителят има право да осъществява контрол по изпълнението на 
договорните задължения от страна на Изпълнителя, (относно качество, стадии на 
изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да 
пречи на Изпълнителя.



(11) . Възложителят има право веднъж седмично да определя артикул от списъка 
предоставен от Изпълнителя при кандидатстването му за поръчката предмет на този 
договор.

(12) . Възложителят има право, при констатирана храна с нарушена опаковка, без 
етикет, с изтекъл срок на годност, развалена или друго негодно за консумация 
състояние, да поиска от Изпълнителя същата да бъде заменена, за сметка на 
Изпълнителя (вкл. и направените транспортни разходи), в срок съгласно оферираният 
срок за рекламация в офертата на Изпълнителя.

Чл. 7. (1). Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя за:

1. количество и некомплектност на доставената храна съгласно чл. 1 (явни 
недостатъци);

2. качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на закуските, ако не са от договорения вид.

- при констатиране на дефекти, по време на консумация.

- при храна с нарушена опаковка, установена при приемането и

- при доставяне на храна без етикет

- при доставяне на храна с изтекъл срок на годност

- при доставяне на развалена храна или в друго негодно за консумация състояние

(2). Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от Възложителя в при 
приемането на доставката от Изпълнителя, ако е необходимо се съставя протокол.

(4). В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
Възложителят осигурява проверка на стоката, предмет на рекламация, в присъствието 
на представители на двете страни, за което, при искане от двете страни се съставя 
надлежен протокол.

Чл. 8. (1). При наличие на храни негодни за консумация, с изтекъл срок на 
годност, с нарушена цялост на опаковката, без етикети или неотговарящи на 
изискванията на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да ги замени за своя сметка 
(включително и транспорта), за срок съгласно техническото му предложение - 4 
минути. За всеки 10 (десет) минути забавяне над това време, Изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 0,5 % но не повече от 10 % от общата цена на доставката за 
определения ден.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

VII. НЕУСТОЙКИ



(2). Ако Изпълнителя не достави храната до 9:00 часа на съответния ден, 
Възложителят има право на отбив от цената в размер на 5 % от цената на доставката за 
съответния ден.

Чл. 9. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната 
страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на 
действащото българско гражданско законодателство.

Чл. 10. (1). При виновно некачествено извършване на доставката, освен 
задължението за подмяна на закуските, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 25 
%  (двадесет и пет процента) от стойността на некачествено извършените доставки.

(2) . Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава Възложителя от 
възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, 
предоставени му от закона.

(3) . При прекратяване по чл. 11, ал. 1, т. 3 от настоящия договор Изпълнителят 
има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета 
по съответния ред.

(4) . При прекратяване по чл. 11, ал. 1, т. 4 от настоящия договор Възложителят 
има право да не заплати на Изпълнителя стойността на всички установени в протокола 
некачествени или с вложени некачествени материали храни. В този случай 
изпълнителят дължи на Възложителя и неустойка в размер на 10 % (десет процента) от 
общата цена по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 11.(1). Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на неговия срок;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. Ако изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за 
която никоя от страните не отговаря;

4. От Възложителя -  при констатиране на системно неспазване на изискванията 
на Възложителя или изискванията за ученическото хранене. Тези вреди се установяват 
с протокол, съставен от представители на възложителя и изпълнителя.

5. При изразходване на средствата, предоставени на ОУ „Васил Априлов“ -  
Варна по Национална програма за по -  пълно обхващане на учениците в задължителна 
училищна възраст, в случай че тези средства са изчерпани преди 31.12.2017 г.

6. С едномесечно, писмено предизвестие за прекратяването му от една от двете 
страни.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА



Чл. 12. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат 
да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се 
прекратява с двустранен протокол. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя 
възнаграждение за извършените доставки, до момента на прекратяване на договора.

Чл. 13. В случай, че Изпълнителят просрочи изпълнението на възложената 
работа или не извърши доставката по уговорения начин с нужното качество, 
Възложителя може да прекрати договора по надлежния ред. В този случай 
Възложителят заплаща на изпълнителя само стойността на тези доставки, които са 
извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди 
възложителят може да претендира за обезщетение по общия ред.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. Всяка комуникация между страните във връзка с настоящия договор 
следва да бъде в писмена форма.

Чл. 15. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван.

Чл. 16. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на 
договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на 
добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 17. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и 
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс.

Чл. 18. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на действащото законодателство на Република България.

Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра -


